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លេខ ៩១៨ 
 

 

ផ្នែក៖   900 COMMUNITY 

ចំណងជ ើ ង៖   ច្បាបស់្ដីពីការចូ្បេរមួរបស់្ មាតាបិតា  
និង ក្រុមក្រួសារ ទូទាំងក្រសួ្ង 

បានអនុម័ត៖   ថ្ងៃទី២៤ ខខសី្ហា ឆ្ន ាំ២០១១១ 

បានផ្កសម្មួល៖   ថ្ងៃទី១៧ ខខសី្ហា ឆ្ន ាំ២០១៧ 
 

៩១៨. ច្បាប់ស្ដពីីការច្បូលរមួរបស្ ់មាតាបតិា និង ក្រមុក្រួសារ ទូទ ាំងក្រស្ងួ 

ជោលបណំង 

ក្រសួ្ងអបរ់ ាំថ្នទីក្រុងហ្វីឡាខែេហ្វយ៉ា (ក្រសួ្ងអបរ់ ាំ) ទទួេសាា េ់ថា ការអបរ់ ាំរបស់្លរេងរឺជាការទទួេខុស្ក្រូវរមួគ្នន របស់្ មាតាបិតា ក្រមុក្រួសារ 
សាលា និង ស្ហ្រមន ៍រនុងរាំឡុងលពេខែេលរេងបានចុ្បុះល េ្ ុះចូ្បេលរៀន។ ការល វ្ើឲ្យមានេរខណៈវជិ្ជមានលៅ ផ្ទុះ សាលា និង ជាថ្ែរូលៅរនុងស្ហ្
រមន ៍រឺជាការចាំបាច្ប ់រនុងការទទួេខុស្ក្រូវរមួគ្នន  លែើមបខីរេមអសាលា និង ពក្ងឹងនូវសារៈស្ាំខានថ់្នការទទួេលជារជ្យ័រនុងការសិ្រា។ 

ច្បាបស់្ដីពកីារចូ្បេរមួរបស់្ មាតាបិតា នងិ ក្រុមក្រសួារ បានអនុមរ័លឡើងលែើមប៖ី 
១. គ្នាំក្ទ និង ររាឲ្យបានថ្ែរូខែេមានក្បសិ្ទធភិាព រនុងច្បាំលោម មាតាបតិា ក្រុមក្រួសារ សាលា និង ស្ហ្រមន ៍ខែេជួ្យ ខរេមអរុណ

ភាពថ្នការសិ្រា និង ការសិ្រារបស់្សិ្ស្ស។ 
២. ផ្ដេ់ការលរៀបច្បាំ ជ្ាំនួយបលច្បេរលទស្ និង ជ្ាំនួយលផ្សងៗលទៀរខែេចាំបាច្ប ់លែើមបជួី្យ សាលារនុងការ លរៀបច្បាំខផ្នការ នងិ អនុវរតស្រមេភាព

ថ្នការចូ្បេរមួរបស់្មាតាបិតាឲ្យមានក្បសិ្ទធិភាព លែើមបខីរេមអលជារជ្យ័ថ្នការសិ្រារបស់្សិ្ស្ស នងិការអបរ់ ាំរបស់្សាលា។ និង 
៣. ល វ្ើតាមរក្មូវការរបស់្ច្បាប ់Title I, Part A ខែេទរទ់ងនឹងការបលងកើរ ច្បាបស់្ដីអាំពកីារចូ្បេរមួរបស់្ មាតាបិតា នងិ ក្រមុក្រួសារ លោយ

លោងលៅលេើមាក្តាលេខ ១១១៦ ថ្ន ច្បាបខ់ែេខច្បងថាសិ្ស្សទាំងអស់្ក្រូវទទួេបានលជារជ្យ័/Every Student Succeeds Act 

(ESSA)។ 

ច្បាបល់នុះនងឹទុរជាឯរសារជាលាយេរខណ៍អរសរស្ដីពរីិច្បេស្នារបស់្ក្រសួ្ងអបរ់ ាំ លែើមបលី វ្ើោ៉ា ងោឲ្យ មាតាបិតា នងិ ក្រុមក្រួសារ ទទួេ ការ
សាវ រមន ៍ចូ្បេរមួ និង ឲ្យរថ្មៃ ពួរគ្នរថ់ាជាអនរស្ាំខានរ់នុងការអបរ់ ាំរបស់្រូនគ្នរ។់ 

នយិមនយ័ 
ក្រសួ្ងអបរ់ ាំ – ស្ាំលៅលៅលេើ ក្រសួ្ងអបរ់ ាំថ្នទីក្រុងហ្វីឡាខែេហ្វយ៉ា។ 

អនរលមើេខងលរេង – លរលក្បើពារយទាំងលនុះផ្លៃ ស់្បដូរគ្នន  លហ្ើយអាច្បរមួទាំង មាតាបតិា ក្រុមក្រួសារ អាោពាបាេ ឬអនរែថ្ទលទៀរខែេជ្ាំនួស្ឲ្យមាតា
បិតា (ែូច្បជា ជ្ែូីនជ្ីតា ឬ ឪពុរមាដ យចុ្បង ខែេលរេងរស់្លៅជាមយួ អនរខែេមានសិ្ទធិទទួេខុស្ក្រូវក្ស្បច្បាបច់្បាំលពាុះសុ្ខមាេភាពរបស់្លរេង ឬ 
អនរខែេក្រូវលរចរត់ាាំងឲ្យល វ្ើជាអនរស្លក្មច្បរនុងការអបរ់ ាំ)។ 
 
 
 

ទាំពរ័ទី១ ថ្ន ១៣ទាំពរ័ 

ក្រស្ងួអប់រ ាំននទីក្រងុ 
ហ្វឡីាដែលហ្វយ៉ា 
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- ទាំពរ័២ 
ការចូ្បេរមួរបស់្ មាតាបិតា និង ក្រមុក្រួសារ - មាននយ័ថា ការចូ្បេរមួរបស់្ មាតាបិតា នងិ ក្រុមក្រួសារ លោយលទៀងទរ ់លៅវញិលៅមរ និងទាំនារ់
ទាំនង ខែេមានអរថនយ័ ខែេទរទ់ងនងឹការសិ្រារបស់្សិ្ស្ស នងិស្រមេភាពលផ្សងៗលៅសាលា រមួទាំង ការល វ្ើោ៉ា ងោឲ្យ— 

ក) អនរលមើេខងលរេងមានរួនាទីែស៏្ាំខានរ់នុ ងការជួ្យ ែេ់ការសិ្រារបស់្លរេង។ 
ក) មានការលេើរទឹរចិ្បរតអនរលមើេខងលរេងឲ្យចូ្បេរមួោ៉ា ងស្រមេរនុ ងការអបរ់ ាំរបស់្រូនពួរគ្នរល់ៅសាលា។ 
ក) អនរលមើេខងលរេងជាថ្ែរូោ៉ា ងលពញលេញ រនុ ងការអបរ់ ាំរបស់្រូនពួរគ្នរ ់និងចូ្បេរមួ លៅតាមេរខណៈស្មរមយ រនុ ងការស្លក្មច្ប និងជារណរមេ

ការក្រុមក្បឹរា លែើមបីជួ្យ ែេ់ការអបរ់ ាំរបស់្រូនពួរគ្នរ។់ និង 
ក) ចរវ់ធិានការលផ្សងៗលទៀរ ែូច្បជាអវីៗខែេបានលរៀបរាបល់ៅរនុ ង មាក្តា ១១១៦ ថ្នច្បាប ់ESSA។ 

ច្បាប ់Title I- ច្បាប ់Title I, Part A ថ្នច្បាបសិ់្ស្សទាំងអស់្ក្រូវទទួេលជារជ្យ័ ផ្ដេ់ក្បារឧ់បរថមភែេ់ អនររាំោងសាថ បនអបរ់ ាំរនុងរាំបន ់(LEAs) 

និងសាលា លែើមបបីលងកើនលជារជ្យ័ថ្នការសិ្រារបស់្សិ្ស្សខែេខវុះេទធភាព។ ក្បារឧ់បរថមភលនុះ រឺល វ្ើឲ្យលរេងទាំងអស់្មានឱកាស្ ស្មរមយ និង លស្េើ
ភាពគ្នន  លែើមបទីទួេការអបរ់ ាំខែេមានរុណភាពខពស់្ និងស្លក្មច្បបានលជារជ្យ័ថ្ន ការសិ្រាទូលៅ និង ការវាយរថ្មៃការសិ្រា របស់្រែឋ ោ៉ា ង
លហាច្បោស់្បានតាមរក្មរិសាទ រជ់្ាំនាញ។ 
 
ជោលការណ៍ផ្ណន ំ
ដនែរទី១. បាំណងទូទៅ 
 

ម្កសួងអប់រនំនទីម្កុងហ្វីឡាផ្ែលហ្វយ៉ា ស្នាថានងឹ ទទួេយរ និង ជ្ាំរញុ ឲ្យមានការចូ្បេរមួពកី្រុមក្រសួារ និងការខរិខាំលេើររមពស់្ការចូ្បេរមួ 
តាមរយៈការបលងកើរ រមេវ ិ្ ី ស្រមេភាព និង វ ិ្ ីសាស្រស្ត ខែេលផ្លដ រលៅលេើក្បសិ្ទធិភាពថ្នការស្ហ្ការជាថ្ែរូរវាង ក្រុមក្រសួារ សាលា និងស្ហ្រមន ៍
និង រមួច្បាំខណររនុងការទទួេខុស្ក្រូវច្បាំលពាុះការល វ្ើឲ្យមានលជារជ្យ័រនុងការសិ្រា នងិ ជ្យ័ជ្ាំនុះរបស់្សិ្ស្ស រក្មរិខពស់្។ លែើមបសី្លក្មច្បលគ្នេលៅ
លនុះ ខផ្នការថ្នរាំនិរផ្ដួច្បលផ្ដើមទាំងលនុះ នងិក្រូវអនុវរត លោយ៖ 

• បលងកើរបរោិកាស្ខែេ សាវ រមន ៍និងល ៃ្ើយរប លៅនឹងក្រមុក្រួសារទាំងអស់្ លោយមនិរិរព ីពូជ្សាស្ន ៍ពណ៌ស្មបុរ លែើមរាំលណើ រ 
សាស្នា លេទ ទាំលនារថ្នលស្ច្បរដីក្ស្ឡាញ់ ពកិារភាព អាយុ មានឬក្រ លគ្នេជ្ាំហ្រនលោបាយ ឬ មាននិនាន ការលៅនឹងអវីៗ ខែេក្រូវបាន
ការពារ [លោយច្បាប]់។ 

• ជ្ាំរញុឲ្យមានការចូ្បេរមួព ីក្រុមក្រសួារ និង ស្ហ្រមន ៍រនុងការល វ្ើលស្ច្បរដីស្លក្មច្បលៅថាន រ ់ក្រសួ្ងអបរ់ ាំ បោដ ញសិ្រា (learning 

network) និង លៅតាមសាលា។ 

• បលងកើនការទទួេពរ័ម៌ាន លែើមបជួី្យ ែេ់អនរលមើេខងលរេង រនុងការររជ្ាំនួយលៅក្រសួ្ងអបរ់ ាំ លែើមបឲី្យរូនរបស់្ពួរគ្នរអ់ាច្បទទួេជ្ាំនួយ
ខែេពួរលរក្រូវការ លែើមបជួី្យ ឲ្យពួរលរទទួេបានលជារជ្យ័រនុងការសិ្រារក្មរិខពស់្បាំផុ្រ។ 

• ល ៃ្ើយរបលៅនឹង ការបារមភ និង/ឬ បណដឹ ង របស់្អនរលមើេខងលរេង លែើមបលី វ្ើោ៉ា ងោឲ្យក្រូវតាមលស្ច្បរដីក្រូវការថ្នការអបរ់ ាំរបស់្លរេង ។ 

• ផ្ដេ់ឱកាស្ែេ់អនរលមើេខងលរេងឲ្យទទួេបាន ពរ័ម៌ាន ច្បាំលណុះែឹង និងការបុនិក្បស្ប ់ខែេចាំបាច្ប ់រនុងការបលងកើរស្មរថភាពថ្ន ការ
ែឹរនាាំ និង ការគ្នាំក្ទ លែើមបជួី្យ ែេ់ការអបរ់ ាំរបស់្រូនពួរគ្នរ ់លៅផ្ទុះ និង លៅសាលា។ 

• ល វ្ើោ៉ា ងោឲ្យបុរាេិរទូទាំងក្រសួ្ងក្របជ់ានថ់ាន រម់ានការទទួេខុស្ក្រូវរនុងការស្ហ្ការជាថ្ែរូ ជាមយួអនរលមើេខងលរេង។ នងិ 

• លរៀបខផ្នការរក្មរិខពស់្រនុងការទទួេរារទ់រល់េញៀវ (អនរលមើេខងលរេង/ក្រុមក្រួសារ)។ 

ទាំពរ័ទី២ ថ្ន ១៣ទាំពរ័ 
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- ទាំពរ័៣ 

រមេវ ិ្ ី និង ការផ្ដួច្បលផ្ដើមរាំនិរ ទូទាំងក្រសួ្ង រមួមាន៖ 

• ផ្ដេ់ច្បាំណុច្បចបល់ផ្ដើមជាលក្ច្បើនខែេ អនរលមើេខងលរេង និង ស្ហ្រមន ៍អាច្បលក្បើលែើមបទីទួេពរ័ម៌ាន និងជ្ាំនួយ រនុងការលោុះក្សាយការបារ
មភរបស់្ពួរលរ តាមរយៈ៖ 
o មណឌ េទទួេទូរស័្ពទរបស់្ក្រសួ្ងអបរ់ ាំ ២១៥-៤០០-៤០០០ ខែេផ្ដេ់ពរ័ម៌ានអាំព ីការបលក្មើ រាំនិរផ្ដួច្បលផ្ដើម និង រមេវ ិ្  ីរបស់្ក្រ

សួ្ង ជួ្យ ស្ក្មួេែេ់ទាំនារទ់ាំនងរវាងលេញៀវ និងការោិេ័យរបស់្ក្រសួ្ង នងិស្ហ្ការលោយផ្លទ េ់ជាមយួ សាលា និង បោដ ញ      
សិ្រា លែើមបលី ៃ្ើយ ស្ាំណួរ និង ការបារមភ របស់្មាតាបិតា តាមការចរខ់ច្បងររណីនមីយួៗលោយផ្លទ េ់។ 

o មណឌ េផ្ដេ់ជ្ាំនួយែេ់មាតាបិតា និងក្រមុក្រួសារ ខែេផ្ដេ់ជ្ាំនួយែេ់អនរលមើេខងលរេងលោយផ្លទ េ់ រនុងការលោុះក្សាយការបារមភ      
និង ររមល្ាបាយលផ្សងៗ ខែេជួ្យ ែេ់ការអបរ់ ាំរបស់្លរេងឲ្យកានខ់រក្បលស្ើលឡើង ជួ្យ អនរលមើេខងលរេងឲ្យខស្វងររជ្ាំនួយពកី្រសួ្ង
អបរ់ ាំថ្នទីក្រុងហ្វឡីាខែេហ្វយ៉ា ផ្ដេ់ពរ័ម៌ានអាំព ីច្បាប ់វ ិ្ ីសាស្រស្ត រមេវ ិ្ ី នងិការបលក្មើ របស់្ក្រសួ្ង ផ្ដេ់ពរ័ម៌ានអាំពរីមេវ ិ្ ី នងិជ្ាំនួ
យលៅតាមស្ហ្រមន ៍និង មានរមេវ ិ្ ី នងិ សិ្កាខ សាលា ជាលក្ច្បើនស្ក្មាបអ់នរលមើេខងលរេង។ និង  

o អនរចរខ់ច្បងការចូ្បេរមួពកី្រុមក្រសួារ និងស្ហ្រមន ៍(Family and Community Engagement Coordinators) និង អនរល វ្ើទាំនារទ់ាំ
នងស្ក្មាបក់ារចូ្បេរមួពកី្រុមក្រសួារ (Family Engagement Liaisons) ខែេមានមុខងារជាលក្ច្បើន រមួទាំង ការជួ្យ សាលាឲ្យពក្ងីរ
ឱកាស្ចូ្បេរមួពកី្រុមក្រួសារ នងិពក្ងឹងការស្ហ្ការជាថ្ែរូរវាង សាលា និង ក្រមុក្រសួារ ឲ្យកានខ់ររងឹមាាំ ជួ្យ អនរលមើេខងលរេង
លោយផ្លទ េ់ រនុងការលោុះក្សាយការបារមភរបស់្ពួរគ្នរ ់ល វ្ើជាអនរទរទ់ងរវាង ការោិេ័យរោដ េ/បុរាេិរសាលា និងក្រមុក្រួ
សារ ក្បមូេនងិខច្បរជូ្នពរ័ម៌ានអាំពកីារបលក្មើ និងជ្ាំនួយ ចរខ់ច្បងនិងលរៀបច្បាំ សិ្កាខ សាលាស្ក្មាបអ់នរលមើេខងលរេង នងិ ពពិរ័ណ៍
ផ្ដេ់ពរ័ម៌ាន ជួ្យ សាលាបលងកើរ ក្រុមក្បឹរាសាលា នងិផ្ដេ់ការបលក្មើ នងិជ្ាំនួយលផ្សងៗលទៀរ ឲ្យក្រូវតាមលស្ច្បរដីក្រូវការខុស្ៗគ្នន
របស់្ក្រុមក្រួសារទាំងអស់្។ 

• ខរេមអមល្ាបាយររពរ័ម៌ាន 
o ល វ្ើឲ្យពរ័ម៌ានអាំព ីរមេវ ិ្ ី ការបលក្មើ វ ិ្ ី និង វ ិ្ ីសាស្រស្ត របស់្ក្រសួ្ង មានលៅរនុងវុបិថ្ស្របស់្ក្រសួ្ងអបរ់ ាំថ្នទីក្រុងហ្វីឡាខែេហ្វយ៉ា

www.philasd.org។ 

o លក្បើ លហ្វស្ប ុរ នងិ ទវីរ្រ័ (Twitter) និងស្ហ្ការជាមយួថ្ែរូផ្សពវផ្ាយពរ័ម៌ានតាមរលបៀបចស់្ លែើមបខីច្បរជូ្នពរ័ម៌ានែេ់ក្រុម
ក្រួសារ និងស្ហ្រមន។៍ 

o បលងកើរវុបិថ្ស្ AskPhilaSD (http://ask.philasd.org) – ក្បពន័ធចរខ់ច្បងច្បាំលណុះែឹងតាមវុបិថ្ស្ ខែេលក្បើបលច្បេរវជិាជ លែើមបផី្ដេ់ច្បលមៃើយ
ភាៃ មៗ លៅនងឹស្ាំណួរខែេលរឧស្ាហ៍្សួ្រ ភារលក្ច្បើន។ ការែាំលណើ រការវុបិថ្ស្ស្ក្មាប ់មាតាបតិា នងិក្រុមក្រួសារ ខែេផ្ដេ់ឲ្យអនរ
លមើេខងលរេងនូវវ ិ្ ីងេី លែើមបឲី្យែឹងអវីៗ ខែេលរើរលឡើងលៅក្រសួ្ង នងិសាលារបស់្រូនពួរគ្នរ ់តាមរយៈថ្នការចុ្បុះល េ្ ុះលក្បើវុបិថ្ស្ 
ខែេអនុញ្ញា រឲ្យពួរលរខររក្មូវពរ័ម៌ានស្ក្មាបទ់រទ់ងខែេមានការផ្លៃ ស់្បដូរ លក្ជ្ើស្លរ ើស្វ ិ្ ីទរទ់ងខែេងាយក្ស្េួបាំផុ្រច្បាំលពាុះ
ពួរគ្នរ ់(ស្រលស្រតាមទូរស័្ពទថ្ែ ទូរស័្ពទ ឬ អុខីមេ) ចុ្បុះល េ្ ុះស្ក្មាបទ់ទួេពរ័ម៌ានអវមីយួខែេពួរគ្នរម់ានច្បាំោបអ់ារមេណ៍ 
ក្ពមទាំងអាច្បតាមោន វរតមានអវរតមាន និង ពនិទុ របស់្រូនពួរគ្នរ។់ 
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- ទាំពរ័៤ 
• ធានាែេ់ការផ្ដេ់ មរ ិនិង លោបេ់ 

o ផ្ដេ់ពរ័ម៌ានងេីៗ អាំពីអវីៗ ខែេលរើរលឡើងលៅក្រសួ្ងអបរ់ ាំ លោយអល ជ្ ើញក្រុមអនរស្ាំខាន់ៗ ទាំងអស់្ រមួទាំង អនរលមើេខងលរេង សិ្ស្ា
នុសិ្ស្ស បរុាេិរ និងស្មាជ្ិរស្ហ្រមន ៍ឲ្យចូ្បេរមួលៅរនុងឱកាស្ខែេអរានាយរក្រសួ្ងអបរ់ ាំលៅសាដ បម់រលិោបេ់របស់្សាធារ
ណៈជ្នលៅរខនៃងលផ្សងៗ (Superintendent’s Listening Tours) ជួ្បជាមយួ អរានាយររង នងិ ចូ្បេរមួអងាក្បជុ្ាំផ្តេ់មរលិផ្សងៗ
លទៀរ លៅតាមសាលា ទទួេរាំនិរងេីៗ  និង សុ្ាំមរលិោបេ់ លែើមបផី្ដេ់ែាំណឹងព ីច្បាប ់និង សារៈស្ាំខាន ់របស់្ក្រសួ្ង។  

o ពក្ងឹងការចូ្បេរមួរបស់្ក្រុមក្រួសារ និងស្ហ្រមន ៍រនុងការស្លក្មច្បច្បិរតលៅតាមសាលា តាមរយៈវធិានការថ្នការបលងកើរ ក្រុមក្បឹរា
សាលា (SAC) ទូទាំងក្រសួ្ង – ក្រមុក្បឹរាខែេធានាឲ្យមានរាំោងទូទាំងសាលាលៅលពេពភិារាពបីញ្ញា ខែេប៉ាុះពាេ់ែេ់សា
លាទាំងមូេ។ រមួប េ្ូ េរាំោងខែេលបាុះលឆ្ន រលក្ជ្ើស្លរ ើស្រនុងច្បាំលោយមរិតេរ័ដពកី្រុមអនរស្ាំខាន់ៗ ទាំងអស់្៖ អនរលមើេខងលរេង 
(អនរខែេមានស្នៃឹរលឆ្ន រភារលក្ច្បើនលៅរនុង SAC) អនរែឹរនាាំនិងបរុាេិរសាលា ថ្ែរូលៅរនុងស្ហ្រមន ៍និង សិ្ស្ស (លៅវទិាេ័
យ)។ SAC ផ្ដេ់លវទិកាស្ក្មាបក់ារពភិារា នងិការស្ហ្ការ លែើមបលី វ្ើោ៉ា ងោឲ្យសិ្ស្សទាំងអស់្ទទួេបានលជារជ្យ័។ 

o ផ្ដេ់ឱកាស្កានខ់រលក្ច្បើនែេ់អនរលមើេខងលរេងឲ្យចូ្បេរមួរនុងការស្នទនា លែើមបផី្ដេ់ពរ័ម៌ាន នងិមានឥទធពិេែេ់ ច្បាប ់នងិ ការ
ស្លក្មច្បច្បិរតខែេទរទ់ងនងឹបញ្ញា ទូទាំងក្រសួ្ង ក្រសួ្ងនងឹចបល់ផ្ដើមបលងកើរ ក្រុមក្បរឹាថ្នក្រុមក្រួសារ ទូទាំងក្រសួ្ង។ 

o ស្ហ្ការោ៉ា ងជ្រិស្និរជាមយួ អនរលមើេខងលរេង និងអនរស្ាំខាន់ៗ លៅរនុងស្ហ្រមន ៍ខែេមានច្បាំោបអ់ារមេណ៍ លែើមបបីលងកើនការ
យេ់ែឹងអាំពសីារៈស្ាំខានថ់្នការចូ្បេរមួរបស់្ពួរគ្នរល់ៅសាលា និងក្រសួ្ង និងជ្ាំរញុឲ្យពួរគ្នរច់្បាំោយលពេរសាងទាំនារទ់ាំនង
ជាមយួ ក្រូ នាយរសាលា និង បុរាេិរសាលា ចូ្បេរមួរនុងយបជួ់្បក្បជុ្ាំជាមយួបុរាេិរសាលាែាំបូង និង អងាក្បជុ្ាំរវាងមាតាបិតា
និងក្រួ មានទាំនារទ់ាំនងជាមយួសាលាជាបជ់ានចិ្បេ លៅលមើេថាន រល់រៀនរបស់្រូន ចូ្បេរមួរនុងអងាក្បជុ្ាំ នងិរមេវ ិ្ ី លៅសាលា ស្េ័ក្រច្បិរត
ចូ្បេរមួជាមយួក្រមុមាតាបតិា នងិល វ្ើជាអនរែរឹនាាំ។ 

• គ្នាំក្ទក្រុមក្រួសារខែេមាន ភាសា និង វបប្មក៌្បថ្ពណី ខុស្ៗគ្នន — ល វ្ើោ៉ា ងោឲ្យក្រុមក្រួសារខែេនោិយភាសាច្បក្មុុះ អាច្បទទួេ 
ពរ័ម៌ាន ជ្ាំនួយ នងិ ឱកាស្ខែេក្រមុក្រួសារអាច្បចូ្បេរមួតាមរយៈ៖ 

o មជ្ឈមណឌ េបរខក្បភាសារបស់្ក្រសួ្ងអបរ់ ាំ ខែេផ្ដេ់ការបលក្មើ នងិ ឯរសារលផ្សងៗ លែើមបលី វ្ើទាំនារទ់ាំនងជាមយួក្រុមក្រសួារខែេ
និោយភាសាច្បក្មុុះ រមួទាំងការទទួេបរខក្បតាមទូរស័្ពទជាង ១៧០ ភាសា នងិ ក្គ្នមភាសា ការបរខក្បឯរសារទូទាំងក្រសួ្ង 
និង ស្ក្មាបស់ាលានីមយួៗ ផ្ទុរឯរសារខែេបានបរខក្បរចួ្បលៅរនុងអុនិ្រ័ណិរ និងលរៀបច្បាំទាំពរ័វុបិថ្ស្ស្ក្មាប ់អនរលមើេខងលរេង 
និងស្ហ្រមន ៍ជាក្បាាំបីភាសា ខែេជាភាសាក្រសួ្ងលក្បើលក្ច្បើនជាងលរ (លអស្ា៉ាញ៉ាុេ ច្បនិ អារា៉ា ប ់លវៀរោម បារាាំង ខខេរ រសុ្សុ ីនិង 
អាេ់បានី)។ 

o ជ្ាំនួយែេ់ក្រុមក្រួសារខែេនិោយភាសាច្បក្មុុះ ខែេជួ្យ ក្រុមក្រសួារខែេនិោយភាសាច្បក្មុុះឲ្យមានទាំនារទ់ាំនងជាបនតជាមយួ
សាលា និងទទួេពរ័ម៌ាន និងជ្ាំនួយ របស់្ក្រសួ្ងជាភាសារាំលណើ ររបស់្ពួរលរ តាមរយៈអនរជ្ាំនួយការខាងផ្តេ់ឱវាទខែេលច្បុះពរី
ភាសា ផ្ដេ់អនរបរខក្បផ្លទ េ់លៅលពេមាន ក្បជុ្ាំ មានរមេវ ិ្ ីលៅក្រសួ្ង និងលៅតាមសាលា បលងកើរទាំនារទ់ាំនងជាមយួអងាការខែេ
បលក្មើជ្នអលនាត ក្បលវស្ន ៍និង ជ្នលេៀស្ខៃួន និងជួ្យ ក្រុមក្រួសារតាមរយៈ សិ្កាខ សាលា និងការហ្វរឹហ្វឺន ស្ក្មាបក់្រុមក្រសួារអលនាត
ក្បលវស្ន ៍និង ជ្នលេៀស្ខៃួន ខែេលៅថា Welcome Wagons។ Welcome Wagons ក្បក្ពរឹតិលៅលៅរនុងស្ហ្រមន ៍តាមលមា៉ា ងលពេ
ខែេងាយក្ស្ួេស្ក្មាបអ់នរលមើេខងលរេង នងិជាភាសារាំលណើ ររបស់្ពួរលរ។ សិ្កាខ សាលាលនុះបរក្សាយអាំពកី្បធានបទខុស្ៗគ្នន
ខែេមានសារៈស្ាំខានែ់េ់ស្ហ្រមនអ៍លនាត ក្បលវស្ន ៍រមួទាំង អរសរសិ្េប ៍វ ិ្ ីោរព់ារយសុ្ាំចូ្បេលរៀនលៅមហាវទិាេ័យ និងពរ័ម៌ាន
អាំពកី្បារជ់្ាំនួយបងថ់្ងៃសាលា ស្នតសុិ្ខរខនៃងការងារ ការទទួេអរថក្បលោជ្នខ៍ផ្នរសុ្ខភាព ការខងររាលរារហ្ឺរ ការទបស់ាក រ ់
HIV ការផ្លៃ ស់្បដូរជ្ីវរិរស់្លៅរនុងស្ហ្រែឋអាលមររិ ការផ្លៃ ស់្បតូរវបប្ម ៌និង ទាំនាស់្រវាងមាតាបតិានិងរូន ការច្បិ េ្ ឹម នងិក្បលៅរូន 
ែឹង នងិខស្វងររជ្ាំនួយពាបាេវបិរតផិ្ៃូវច្បិរត ែឹងពអីាំលពើហ្ឹងារនុងក្រសួារ និងការទបស់ាក រក់ារល វ្ើបាបលរេង។ 

ទាំពរ័ទី៤ ថ្ន ១៣ទាំពរ័ 
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- ទាំពរ័៥ 
• ខរេមអការបលក្មើលេញៀវ 

o តាមរយៈថ្នការស្ហ្ការរវាង ការោិេ័យបលច្បេរវជិាជ  និង ការោិេ័យទាំនារទ់ាំនងជាមយួ ក្រុមក្រួសារ និងស្ហ្រមន ៍ក្រសួ្ង        
នឹងខរេមអ ក្បពន័ធររក់្តាបណដឹ ងតាមទូរស័្ពទ និង ផ្សពវផ្ាយ នងិអេវិឌ្ឍ ask.philasd.org បខនថម ខែេជារខនៃងមយួខែេអាច្ប
ទទួេពរ័ម៌ានរបស់្ក្រសួ្ងក្របខ់បបោ៉ា ង លែើមបខីរេមអការល ៃ្ើយរបលៅ អនរលមើេខងលរេង នងិអនរស្ាំខាន់ៗ  ឲ្យកានខ់រក្បលស្ើលឡើង។ 

o លស្នើសុ្ាំ និង ល ៃ្ើយរប ោ៉ា ងស្រមេ លៅនឹងមរលិោបេ់អាំពកី្បសិ្ទធិភាពថ្ន សាលា និង ការោិេ័យ ស្ាំខាន់ៗ របស់្លយើង តាមរយៈ
ថ្នការស្ទងម់រ ិក្រមុពភិារា និង អងាក្បជុ្ាំជាមយួស្ហ្រមន។៍ ក្រសួ្ងនឹងលក្បើ ក្ពមទាំងខរិខាំបលងកើនការចូ្បេរមួជាមយួការោិេ័យ
ខផ្នរក្សាវក្ជាវ និងស្ទងម់រសិិ្ស្សក្បចាំឆ្ន ាំ នងិការស្ទងម់រមិាតាបិតានងិអាោពាបាេ។ គ្នាំក្ទខផ្នរស្ទងម់រ ិនងិ ក្រុមពភិារា 
អល ជ្ ើញ សិ្ស្ានុសិ្ស្ស អនរលមើេខងលរេង និង អនរស្ាំខាន់ៗ លៅរនុងស្ហ្រមន ៍ឲ្យចូ្បេរមួរនុងក្រុមពភិារា លែើមបសុី្ាំរាំនិរលោបេ់
លែើមបខីរេមអបទពលិសា្នថ៍្នការអបរ់ ាំរបស់្សិ្ស្ស។ ពក្ងីរការអនុវរតនែ៍េ៏អបាំផុ្រថ្នការប េ្ូ េស្លមៃងរបស់្សិ្ស្ស និងោរល់ពេ
ជួ្បក្បជុ្ាំជាមយួស្ហ្រមន ៍លៅក្របប់ោដ ញសិ្រាទាំងអស់្របស់្ក្រសួ្ង។ 

o ក្រសួ្ងអបរ់ ាំនឹងផ្ដេ់ការហ្វឹរហ្វឺនខផ្នរបលក្មើលេញៀវែេ់ រែឋបាេ ក្រូ លេខា បុរាេិរការោិេ័យរោដ េ និង បុរាេិរផ្ដេ់ជ្ាំនួយ       
ទាំងអស់្ ខែេបានលរៀបច្បាំលែើមបខីរេមអទាំនារទ់ាំនងរវាងក្រមុក្រួសារ នងិសាលា។ 

o អនុវរតវ ិ្ ីបលក្មើលេញៀវខែេមានការទទួេរារទ់ររ់វាង ក្រុមក្រួសារ នងិសាលា និង ការោិេ័យ ខែេលផ្លដ រលៅលេើលគ្នេការណ៍ែូច្ប
រលៅលនុះ លៅលពេល វ្ើទាំនារទ់ាំនងជាមយួក្រមុក្រសួារ៖ 

• ទទួេសាា េ់។ ទទួេសាា េ់អនរលមើេខងលរេងថាជាថ្ែរូរនុងការ ខងទាំ និង អបរ់ ាំ លរេង។ 

• លគ្នរព។ ឲ្យរថ្មៃអនរលមើេខងលរេង លហ្ើយសាដ បនូ់វអវីៗ ខែេពួរគ្នរន់ិោយ។ 

• ល ៃ្ើយរប។ ល ៃ្ើយស្ាំណួរ និង លោុះក្សាយបញ្ញា  របស់្ពួរគ្នរ ់ជាបនាទ ន ់នងិលោយលសាេ ុះស្េ័ក្រ ។ 

• ក្សាវក្ជាវ។ ខស្វងយេ់អាំពបីញ្ញា របស់្លរេង និងក្រុមក្រួសារ លៅរនុងស្ហ្រមន ៍នងិគ្នាំក្ទការហ្វឹងហ្វឺនខផ្នរជ្ាំនាញ។ 

• លោុះក្សាយ។ ស្ហ្ការជាមយួអនរលមើេខងលរេងលែើមបលីោុះក្សាយ ការបារមភ និង បញ្ញា លផ្សងៗ។ 

• រសាងទាំនុរច្បិរតលឡើងវញិ។ លបើសិ្នជាគ្នេ នការទុរច្បិរត ទរទ់ងគ្នន ឲ្យបានញឹរញាប ់ររាការស្នា នងិ បងាា ញសុ្ច្បររិភាព។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ទាំពរ័ទី៥ ថ្ន ១៣ទាំពរ័ 
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- ទាំពរ័៦ 
 
ដនែរទី២ ការតក្មូវតាមច្បាប ់
 

ម្កសួងអប់រនំនទីម្កុងហ្វីឡាផ្ែលហ្វយ៉ា យេ់ក្ពមអនុវរតនូវការរក្មូវតាមច្បាប ់ែូច្បរលៅលនុះ៖ 

• ក្រសួ្ងអបរ់ ាំនឹងលរៀបច្បាំឲ្យមាន រមេវ ិ្ ី ស្រមេភាព និង វ ិ្ ីសាស្រស្ត ស្ក្មាបក់ារចូ្បេរមួរបស់្អនរលមើេខងលរេងលៅរនុងសាលាទាំងអស់្របស់្
ក្រសួ្ង ខែេក្ស្បតាមមាក្តាលេខ ១១១៦ ថ្ន ច្បាបសិ់្ស្សក្របរ់បូក្រូវទទួេបានលជារជ្យ័ រមេវ ិ្ ី Title I, Part A។ រមេវ ិ្ ី ស្រមេភាព 
និង វ ិ្ ីសាស្រស្ត ទាំងលនាុះ នងឹក្រូវបានលរៀបច្បាំ នងិែាំលណើ រការ លោយមានការពលិក្គ្នុះជាមយួអនរលមើេខងលរេងខែេចូ្បេរមួ។ 

• ក្ស្បតាមមាក្តាលេខ ១១១៦ ក្រសួ្ងអបរ់ ាំនឹងស្ហ្ការជាមយួសាលារបស់្ក្រសួ្ង លែើមបលី វ្ើោ៉ា ងោឲ្យការរក្មូវថ្នច្បាបចូ់្បេរមួរបស់្
ក្រុមក្រួសារលៅតាមសាលា ក្រូវតាមរក្មូវការរបស់្មាក្តាលេខ 1116(b) ថ្នច្បាប ់ESSA លហ្ើយការចូ្បេរមួនីមយួៗនឹងរមួប េ្ូ េ ជា
ស្មាស្ភារ ថ្នរចិ្បេក្ពមលក្ពៀងរវាងសាលា និងមាតាបិតា ខែេក្ស្បតាម មាក្តាលេខ 1116(d) ថ្នច្បាប ់ESSA។ 

• រនុងការក្បរបិរតតិាមរក្មូវការថ្នការចូ្បេរមួរបស់្មាតាបិតា និង ក្រមុក្រួសារ ថ្នច្បាប ់Title I, Part A តាមខរអាច្បល វ្ើលៅបាន ក្រសួ្ងអបរ់ ាំ 
និងសាលារបស់្ក្រសួ្ង នឹងផ្ដេ់ឱកាស្ោ៉ា ងលពញលេញែេ់ការចូ្បេរមួរបស់្អនរលមើេខងលរេងខែេមនិសូ្វលច្បុះភាសាអងល់រៃស្ អនរលមើេ
ខងលរេងខែេពកិារ និងអនរលមើេខងលរេងខែេផ្លៃ ស់្បដូរពរីខនៃងមយួលៅរខនៃងមយួ រមួទាំងការផ្ដេ់ពរ័ម៌ាន និងរបាយការណ៍សាលា ខែេ
រក្មូវលោយ មាក្តាលេខ ១១១១ ថ្នច្បាប ់ESSA តាមទក្មងខ់ែេអាច្បយេ់បាន នងិេរខណៈែូច្បគ្នន  ក្ពមទាំងតាមទក្មងល់ផ្សងលទៀរ
តាមការលស្នើសុ្ាំ នងិតាមការខែេអាច្បល វ្ើលៅបាន ជាភាសាខែេអនរលមើេខងលរេងអាច្បយេ់។ 

• ក្រសួ្ងអបរ់ ាំនឹងអនុញ្ញា រឲ្យអនរលមើេខងលរេងថ្នសាលាខែេទទួេការឧបរថមភពចី្បាប ់Title I, Part A ចូ្បេរមួរនុងការស្លក្មច្បថ្នការច្បាំ
ោយក្បារជ់្ាំនួយ១ភាររយខែេបានមរពចី្បាប ់Title I, Part A ខែេលរបក្មងុទុរស្ក្មាបក់ារចូ្បេរមួរបស់្មាតាបិតា នងិក្រុមក្រសួារ 
លហ្ើយល វ្ើោ៉ា ងោមនិឲ្យរចិ្បជាង៩០ភាររយថ្នក្បារប់ក្មងុទុរ១ភាររយលនុះ លក្បើក្បាស់្លៅសាលា ស្ក្មាបស់្រមេភាពខែេទរទ់ង
នឹងអនរលមើេខងលរេង ែូច្បបានក្ពមលក្ពៀងគ្នន រវាង មាតាបិតា នងិ រែឋបាេសាលា តាមការយេ់ក្ពមព ីក្រុមក្បឹរាសាលា ឬ ក្រុម មាតា
បិតា/ក្រមុក្រួសារ ក្ស្លែៀងគ្នន លនុះ និង រែឋបាេសាលា។ 

• ក្រសួ្ងអបរ់ ាំនឹងល វ្ើោ៉ា ងោឲ្យសាលារបស់្ក្រសួ្ងទាំងអស់្ លរៀបច្បាំអងាក្បជុ្ាំជាមយួមាតាបិតាោ៉ា ងលហាច្បោស់្មដងរនុងមយួឆ្ន ាំ លែើមបឲី្យ
អនរ លមើេខងលរេងខែេមានច្បាំោបអ់ារមេណ៍ទាំងអស់្ចូ្បេរមួរនុងការពភិារាអាំព ីរមេវ ិ្ ីថ្នសិ្ទធចូិ្បេរមួរបស់្ក្រុមក្រួសារ និងស្រមេភាពអវី
ខែេក្រូវ អនុវរតលៅសាលា តាមការលក្បើក្បារ ់Title I ខែេបក្មងុទុរស្ក្មាបក់ារចូ្បេរមួរបស់្ក្រមុក្រសួារ និងមានរិច្បេក្ពមលក្ពៀងជាមយួ
អនរលមើេខងលរេងអាំព ីការចយវាយ និងការបនដស្ហ្ការគ្នន  រនុងការអនុវរតនរ៍មេវ ិ្ ី នងិស្រមេភាព ទាំងលនុះ។ 

• ក្រសួ្ងអបរ់ ាំនឹងទរទ់ងលៅសាលាខែេមនិល វ្ើតាមរក្មូវការខែេបានលក្គ្នងទុររនុងជ្ាំពូរលនុះ នងិលៅរនុងច្បាបល់នុះ ខែេអាច្បនាាំឲ្យសា
លាទាំងលនាុះបារប់ងក់្បារជ់្ាំនួយព ីTitle I របស់្ពួរលរ។ 

• ការោិេ័យរោដ េរបស់្ក្រសួ្ងអបរ់ ាំនឹងលបើរអងាក្បជុ្ាំជាលក្ច្បើនលេើរជាមយួអនរលមើេខងលរេង មនុលពេចបល់ផ្ដើមវ ិ្ ចីរខ់ច្បងងវកិាទូទាំង
ក្រសួ្ងក្បចាំឆ្ន ាំ លែើមបលីស្នើសុ្ាំលោបេ់អាំពកីារខបងខច្បរក្បារព់រីែឋស្ហ្ពន័ធ ែូច្បមានលៅរនុង េិខរិោរព់ារយរមួលៅរែឋស្ហ្ពន័ធ របស់្ក្រ
សួ្ង ជាមយួក្រសួ្ងអបរ់ ាំរែឋផ្ិនសីុ្េលវញា៉ា ។ 

 
ទាំពរ័ទី៦ ថ្ន ១៣ទាំពរ័ 
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- ទាំពរ័៧ 
ដនែរទី៣ ការទរៀបរាប់អាំពីវិធីដែលក្រស្ងួនឹងអនវុតតតក្មូវការននច្បាប់ច្បូលរមួរបស្ ់

មាតាបិតា និង ក្រុមក្រួសារ ទទូ ាំងក្រស្ងួ 

ម្កសួងអប់រនំនទីម្កុងហ្វីឡាផ្ែលហ្វយ៉ា នឹងមានវធិានការែូច្បរលៅ លែើមបឲី្យអនរខងទាំលរេងចូ្បេរមួស្ហ្ការរនុងការបលងកើរខផ្នការថ្នការចូ្បេរមួរបស់្ 
មាតាបិតា និង ក្រមុក្រួសារ ទូទាំងក្រសួ្ង លក្កាមមាក្តាលេខ ១១១២ ថ្នច្បាប ់ESSA៖ 

• ជាលរៀងរាេ់ឆ្ន ាំ ក្រសួ្ងនងឹល វ្ើការវាយរថ្មៃអរថនយ័ និងក្បសិ្ទធភិាពថ្ន ច្បាប ់ស្រមេភាព និង រមេវ ិ្ ី ថ្នការចូ្បេរមួរបស់្ មាតាបិតា នងិ 
ក្រុមក្រួសារ ទូទាំងក្រសួ្ង។ 

• លៅនិទឃរែូវ លរនឹងអល ជ្ ើញអនរលមើេខងលរេង នងិអនរស្ាំខាន់ៗ លៅរនុងស្ហ្រមន ៍ឲ្យចូ្បេរមួរនុងក្រុមពភិារា លែើមបជួី្យ ផ្ដេ់លោបេ់ែ៏
មានរថ្មៃ អាំពចី្បាបថ់្នការចូ្បេរមួរបស់្ មាតាបិតា នងិ ក្រុមក្រួសារ ទូទាំងក្រសួ្ង។ លរនឹងជ្ក្មាបអនរលមើេខងលរេងអាំពកី្រុមពភិារាតាម
វ ិ្ ីលផ្សងៗ អុខីមេ េិខរិផ្សពវផ្ាយែាំណឹង សារស្លមៃងតាមទូរស័្ពទ ការផ្សពវផ្ាយតាមពរ័ម៌ានស្ងាម និងការក្បកាស្លៅរនុងវុបិថ្ស្
របស់្ក្រសួ្ង។ រនុងរាំឡុងលពេក្បជុ្ាំក្រុមពភិារា អនរចូ្បេរមួនឹងឮពពីរ័ម៌ានងេីៗ លហ្ើយផ្ដេ់លោបេ់អាំពចី្បាប ់ងេី/ខរខក្ប។ ការ បខនថម/
េបល់ចេ/ខរស្ក្មួេ នងឹលេើរយរមរពភិារា និង ក្ពមលក្ពៀងគ្នន  លៅរនុងអងាក្បជុ្ាំ។ ទក្មង ់និងការខរស្ក្មួេ ល វ្ើលឡើងលក្កាយអងាក្ប
ជុ្ាំ លហ្ើយបនាទ បម់រលរនងឹប ជ្ូ នលៅឲ្យអនរចូ្បេរមួ លែើមបផី្ដេ់លោបេ់។ ក្រុមក្រួសារ និងអនរស្ាំខាន់ៗ លៅរនុងស្ហ្រមន ៍ខែេមនិអាច្ប
ចូ្បេរមួជាមយួក្រមុពភិារាបានលោយផ្លទ េ់ នងឹមានឱកាស្ចូ្បេរមួតាមអុនិ្រ័ណិរ ខែេអនុញ្ញា រឲ្យពួរលរមានលពេលវលាពនិិរយលមើេ
ឯរសារ នងិផ្ដេ់លោបេ់តាមលក្រឿងលអឡិច្បក្រូនិច្ប។ 

• លរសាវ រមនឲ៍្យអនរលមើេខងលរេង ផ្ដេ់លោបេ់លៅលពេោរប៏ាន ពលីែើមែេ់ចុ្បងឆ្ន ាំ តាមរយៈវុបិថ្ស្របស់្ក្រសួ្ង ឬតាមការផ្ដេ់លោប
េ់លៅឲ្យសាលារបស់្រូនពួរគ្នរ។់ លោបេ់ទាំងអស់្ខែេលរបានទទួេ នឹងលក្បើតាមការពចិរោលៅលពេខរស្ក្មួេច្បាបល់ៅឆ្ន ាំ
លក្កាយ។ 

• លៅលពេខែេ ច្បាបថ់្នការចូ្បេរមួរបស់្ មាតាបតិា និង ក្រមុក្រួសារ ទូទាំងក្រសួ្ង បានលរៀបច្បាំច្បបរ់ចួ្បរាេ់លហ្ើយ លរនងឹចុ្បុះផ្ាយឯរសារ
លនុះលៅរនុងវុបិថ្ស្របស់្ក្រសួ្ង នឹងមានច្បាបច់្បមៃងលៅលពេក្បជុ្ាំ Title I ក្បចាំឆ្ន ាំ លៅតាមសាលានីមយួៗ លហ្ើយលរនងឹខច្បរចយ នងិលផ្ញើ
លៅផ្ទុះតាមសិ្ស្សទាំងអស់្។ 

• ក្រសួ្ងអបរ់ ាំនឹងលផ្ញើលស្ច្បរដបីងាា ប ់(ចុ្បុះហ្រថលេខាលោយ អរានាយរក្រសួ្ងអបរ់ ាំ) លៅអរានាយររង និងនាយរសាលា អាំពកីារខច្បរចយ
ច្បាបរ់បស់្ក្រសួ្ង លៅឲ្យអនរលមើេខងលរេង នងិ បរុកេិរ។ 

ម្កសួងអប់រនំនទីម្កុងហ្វីឡាផ្ែលហ្វយ៉ា នឹងចរវ់ធិានការែូច្បរលៅ លែើមបឲី្យអនរខងទាំលរេងចូ្បេរមួរនុងវ ិ្  ីពនិិរយ និង ខរេមអ សាលា លក្កាមមាក្តា
លេខ ១១១៤ ថ្នច្បាប ់ESSA៖ 

• សាលារបស់្ក្រសួ្ងទាំងអស់្ ក្រូវមានក្រុមក្បឹរាសាលា (SAC) ខែេស្រមេ ខែេមានស្មាជ្ិរក្រមុក្រួសារភារលក្ច្បើន នាយរសាលា 
ក្រូ ឬ បរុាេិរសាលាលផ្សងៗលទៀរ សិ្ស្ានុសិ្ស្ស នងិស្មាជ្រិស្ហ្រមន ៍ខែេពូខរខាងបលងកើនលជារជ្យ័ថ្នការសិ្រារបស់្សិ្ស្ស 
បលក្ងៀនមានក្បសិ្ទធិភាពលៅរនុងថាន រល់រៀន អនរលមើេខងលរេង និងស្ហ្រមន ៍ចូ្បេរមួរនុងវ ិ្ ីអបរ់ ាំ និងលរៀបច្បាំឲ្យមានទាំនារទ់ាំនង នងិការគ្នាំ
ក្ទ។ 

• នឹងមានអនររាំោងរបស់្ក្រសួ្ង អាច្បស្ហ្ការជាមយួលមែឹរនាាំអនរលមើេខងលរេង និងបរុាេិរព ីការោិេ័យទាំនារទ់ាំនងជាមយួ ក្រមុក្រួ
សារ និង ស្ហ្រមន ៍លែើមបផី្ដេ់ការហ្វឹរហ្វឺនែេ់ ក្រសួ្ង បោដ ញសិ្រា នងិលៅតាមសាលា អាំពចី្បាំណុច្បលផ្សងៗថ្នច្បាប ់Title I រមួទាំង 
ការយេ់ែឹងព ីទនិននយ័សាលា ខផ្នការរបស់្សាលា និងវ ិ្ ីចរខ់ច្បងងវកិា។ 

 

ទាំពរ័ទី៧ ថ្ន ១៣ទាំពរ័ 



Translation and Interpretation Center District-wide Parent and Family Engagement Policy 
8/2017 Khmer 

- ទាំពរ័៨ 

• សាលានិងបលងកើរវ ិ្ ីលស្នើសុ្ាំលោបេ់ពអីនរលមើេខងលរេង នងិហ្រថលេខារបស់្បរុាេិរលក្ៅក្របខណ័ឌ ក្រសួ្ង អាំពខីផ្នការ ងវកិារ Title I នងិ     
ខផ្នការខរេមអសាលា (SIP)។ 

• ផ្ដេ់េិខរិជូ្នែាំណឹងជាមនុែេ់អនរលមើេខងលរេងអាំព ីអងាក្បជុ្ាំ នងិការលេើរថ្ងៃក្បជុ្ាំ តាមរយៈ ក្ពរឹតបិក័្រ សារស្លមៃងតាមទូរស័្ពទ លស្ច្បរដី
ក្បកាស្ ក្រុមមាតាបិតា/ក្រួសារ នងិលផ្ញើេិខរិជូ្នែាំណឹងលៅផ្ទុះ។ 

• នឹងផ្ដេ់ការហ្វឹរហ្វឺនខផ្នរការងារែេ់ ក្រុមក្បឹរាសាលា (បុរាេិរលៅតាមសាលា សិ្ស្ានុសិ្ស្ស ក្រុមក្រួសារ និងថ្ែរូលៅរនុងស្ហ្រមន)៍ 
ឬ ក្រុម មាតាបិតា/ក្រួសារ លផ្សងលទៀរ លែើមបជួី្យ ឲ្យពួរគ្នរយ់េ់ែឹងពរួីនាទី និងការទទួេខុស្ក្រូវ របស់្បុរាេមាន រ់ៗ  លៅរនុងវ ិ្ ីទាំងលនុះ។  

• មណឌ េបរខក្បភាសា និង ការោិេ័យផ្ដេ់ជ្ាំនួយែេ់ក្រមុក្រសួារភាសាច្បក្មុុះ របស់្ក្រសួ្ង នឹងផ្ដេ់ឲ្យអនរលមើេខងលរេងខែេមនិសូ្វ
លច្បុះភា     សាអងល់រៃស្ នូវជ្ាំនួយថ្នការបរខក្បភាសាទាំងអស់្។ 

ម្កសួងអប់រនំនទីម្កុងហ្វីឡាផ្ែលហ្វយ៉ា នឹងផ្ដេ់នូវការលរៀបច្បាំខែេចាំបាច្បែូ់ច្បរលៅ ជ្ាំនួយបលច្បេរលទស្ និងជ្ាំនួយលផ្សងៗលទៀរ លែើមបជួី្យ សាលា 
Title I, Part A រនុងការលរៀបច្បាំខផ្នការ និងអនុវរតស្រមេភាពថ្នការចូ្បេរមួរបស់្ក្រុមក្រួសារខែេមានក្បសិ្ទធិភាព លែើមបបីលងកើនលជារជ្យ័ថ្នការ
សិ្រារបស់្សិ្ស្ស និងខរេមអការអបរ់ ាំរបស់្សាលា៖ 

• តាមការស្ហ្ការជាមយួ មាតាបិតា និងក្រមុក្រួសារ ផ្ដេ់សិ្កាខ សាលាែេ់សាលាស្ដីអាំពកីារចូ្បេរមួរបស់្ក្រុមក្រួសារ។ 

• ផ្ដេ់ការហ្វឹរហ្វនឺខផ្នរការងារ ខែេលរៀបច្បាំលោយអនរលមើេខងលរេង ស្ក្មាបន់ាយរសាលា ងេី និង ចស់្ និងរែឋបាេសាលាលផ្សងលទៀរ 
អាំពវី ិ្ ីនាាំឲ្យអនរលមើេខងលរេងចូ្បេរមួលោយមានក្បសិ្ទធិភាព។ 

• ហ្វឹរហ្វឺនបុរាេិរ ងេី និង ចស់្ អាំពភីាររិច្បេ ជួ្យ ែេ់ការចូ្បេរមួរបស់្ក្រុមក្រួសារ (ឧ. ក្រុមក្បរឹាសាលា អនរទរទ់ងខផ្នរថ្នការចូ្បេរមួ
របស់្ក្រុមក្រួសារ អនរទរទ់ងខផ្នរទាំនារទ់ាំនងលៅរនុងស្ហ្រមន ៍អនរទរទ់ងខផ្នរជួ្យ ខរេមអសាលា នងិ អនរជ្ាំនួយការខាងផ្ដេ់ឱវាទ
ខែេលច្បុះពរីភាសា /e.g., School Advisory Councils, Family Engagement Liaisons, Community Relations Liaisons, School 

Improvement Support Liaisons, and Bilingual Counseling Assistants) លែើមបជួី្យ ែេ់សាលារនុងការអនុវរតនក៍ារចូ្បេរមួរបស់្ក្រមុក្រួ
សារ ែេ៏អបាំផុ្រ នងិ រមេវ ិ្ ីលផ្សងៗ។ 

• ការោិេ័យ Title I នងិ ការោិេ័យទាំនារទ់ាំនងជាមយួ ក្រុមក្រួសារ និងស្ហ្រមន ៍នងឹផ្ដេ់សិ្កាខ សាលា និងជ្ាំនួយបលច្បេរលទស្ ែេ់ 
សាលា មាតាបិតា និង អងាការលៅរនុងស្ហ្រមន។៍  

• ផ្ដេ់ការហ្វឹរហ្វនឺែេ់អនរលមើេខងលរេង ខែេរមួមាន ប៉ាុខនតខរលោយគ្នន នរាំណរ ់អាំព ីការអាន រណិរវទិា វទិាសាស្រស្ត ការលក្រៀមខៃួនក្ប
ឡង PSSA និង Keystone។ 

• ផ្ដេ់សិ្កាខ សាលាែេ់អនរលមើេខងលរេងអាំព ីស្នតិសុ្ខលៅសាលា វបប្មក៌្បថ្ពណីខុស្ៗគ្នន  ការលោុះក្សាយទាំនាស់្ វ ិ្ ចូី្បេរមួលៅសាលា 
បលងកើនការចូ្បេរមួរបស់្ក្រុមក្រួសារ និង ក្បធានបទលផ្សងៗលទៀរ លៅតាមការលស្នើសុ្ាំ។ 

• ហ្វឹរហ្វឺនអនរលមើេខងលរេងឲ្យល វ្ើជាអនរទរទ់ងស្ក្មាប ់នាយរសាលា និង ក្រមុក្បឹរាសាលា អាំពកីារផ្ដួច្បលផ្ដើមរាំនិរលៅ ក្រសួ្ង នងិ
បោដ ញសាលា។ 

• ក្រូវតាមខផ្នការ ៣.០ របស់្ក្រសួ្ង ជ្ាំរញុឲ្យអនរលមើេខងលរេង ទរទ់ងជាមយួ ក្រូ នងិ នាយរសាលា។ 

 
ទាំពរ័ទី៨ ថ្ន ១៣ទាំពរ័ 
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ម្កសួងអប់រនំនទីម្កុងហ្វីឡាផ្ែលហ្វយ៉ា នឹងលរៀបច្បាំ នងិប េ្ូ េ វ ិ្ ីសាស្រស្តថ្នការចូ្បេរមួរបស់្ក្រុមក្រួសារលៅរនុងច្បាប ់Title I, Part A ជាមយួ វ ិ្ ី
សាស្រស្តថ្នការចូ្បេរមួរបស់្ក្រុមក្រួសារ លក្កាមរមេវ ិ្ ីរបស់្ រែឋស្ហ្ពន័ធ រែឋ នងិ រាំបន ់រមួទាំងរមេវ ិ្ មីុនថាន រម់លរតលយយរបស់្រែឋ លោយ៖ 

• លបើរអងាក្បជុ្ាំលរៀងរាេ់ក្រមីាស្រវាងរមេវ ិ្ មីុនថាន រម់លរតយយ Head Start និង អនាររេៃសឺាវ ង (Bright Futures) និង ELECT ខែេទទួេ
ខុស្ក្រូវច្បាំលពាុះការចូ្បេរមួរបស់្ ក្រមុក្រួសារ និងការោិេ័យទាំនារទ់ាំនងជាមយួ ក្រមុក្រួសារ និងស្ហ្រមន។៍ លរអាច្បផ្ដេ់ជូ្ននូវ
រាំណរល់ហ្រុពីអងាក្បជុ្ាំលៅលពេមានការលស្នើសុ្ាំ។ 

• អល ជ្ ើញអនរលមើេខងលរេងថ្នថាន រម់នុមលរតយយ និងសិ្ស្សវយ័ជ្ាំទងខ់ែេមានរូន ឲ្យចូ្បេរមួរនុងអងាក្បជុ្ាំ រមេវ ិ្ ី និងស្រមេភាព របស់្ក្រ   
សួ្ង។ 

ម្កសួងអប់រនំនទីម្កុងហ្វីឡាផ្ែលហ្វយ៉ា នឹងល វ្ើការស្ទងម់រ ិមាតាបតិា/អាោពាបាេ ទូទាំងក្រសួ្ង ក្បចាំឆ្ន ាំ លែើមបកី្បមូេទនិននយ័ពេីទធផ្េថ្ន 
ការចូ្បេរមួរបស់្ក្រុមក្រួសារ លៅតាមសាលា និងទូទាំងក្រសួ្ង លហ្ើយនងឹទរទ់ងលៅអនរលមើេខងលរេង លែើមបសុី្ាំលោបេ់ពពួីរគ្នររ់នុងលពេលរៀបច្បាំ 
និង ពនិិរយលមើេ ការស្ទងម់រ។ិ 

លរនឹងលក្បើេទធផ្េថ្នការស្ទងម់រ ិលែើមបឲី្យែឹងពឧីបស័្រាខែេរារាាំងមនិឲ្យមានការចូ្បេរមួបានលក្ច្បើនពអីនរលមើេខងលរេង រនុងស្រមេភាព
ចូ្បេរមួរបស់្ក្រមុក្រួសារ (ជាពលិស្ស្អនរលមើេខងលរេងខែេ អនរក្រីក្រ ពកិារ មនិសូ្វលច្បុះភាសាអងល់រៃស្ មានរក្មរិវបប្មទ៌ប ឬមាន
ក្បវរតជិារសិាស្ន ៍ឬជ្នភាររចិ្ប)។ ក្រសួ្ងអបរ់ ាំនងឹលក្បើេទធផ្េថ្នការវាយរថ្មៃលែើមបលីរៀបច្បាំវ ិ្ ីសាស្រស្តស្ក្មាបក់ារចូ្បេរមួរបស់្ក្រមុក្រួ
សារឲ្យកានខ់រមានក្បសិ្ទធភិាព និងលបើសិ្នជាចាំបាច្ប ់ខរស្ក្មួេ (តាមការចូ្បេរមួពអីនរលមើេខងលរេង) ច្បាបរ់បស់្ក្រសួ្ងស្ដីអាំពកីារចូ្បេ
រមួរបស់្ក្រុមក្រសួារ។ 

លគ្នេបាំណងស្ាំខានប់ាំផុ្រអាំពចី្បាបស់្ដីអាំពកីារចូ្បេរមួរបស់្ក្រមុក្រសួាររឺ បលងកើនការចូ្បេរមួរបស់្ក្រមុក្រួសារលៅរនុងក្រសួ្ងអបរ់ ាំថ្នទីក្រងុ
ហ្វីឡាខែេហ្វយ៉ា។ លៅរនុងលគ្នេបាំណងស្ាំខានប់ាំផុ្រលនុះ លយើងបានរាំណរល់គ្នេលៅបនាទ បប់នសាំបី៖ 

ក) ោរល់ោបេ់របស់្អនរលមើេខងលរេងលៅរនុង ច្បាប ់នងិនីរវិ ិ្ ី របស់្ក្រសួ្ង។ 
ក) ផ្ដេ់ឱកាស្កានខ់រលក្ច្បើនែេ់អនរលមើេខងលរេង អាច្បលៅសាលា និងររជ្ាំនួយអបរ់ ាំលផ្សងៗ។ និង 
ក) ផ្ដេ់ឱកាស្ែេ់អនរលមើេខងលរេងឲ្យទទួេពរ័ម៌ានឲ្យបានលក្ច្បើន អាំពលីជារជ្យ័ថ្នការសិ្រារបស់្រូនពួរគ្នរ ់និងវ ិ្ ីខែេ

គ្នរអ់ាច្បទទួេជ្ាំនួយលែើមបជួី្យ ែេ់ការអបរ់ ាំរបស់្រូនពួរគ្នរ។់ 

លោងលៅតាមជ្ាំនួយខែេមាន ការោិេ័យខផ្នរក្សាវក្ជាវ និងវាយរថ្មៃ (ORE) ឬ អនរវាយរថ្មៃពលីក្ៅ ខែេល វ្ើការលក្កាមការែឹរនាាំ
របស់្ការោិេ័យក្សាវក្ជាវ និងវាយរថ្មៃ នឹងលក្បើវ ិ្ ីែូច្បរលៅ នងឹវាយរថ្មៃសាថ នភាពខែេស្លក្មច្បបាននូវ លគ្នេលៅ នងិលគ្នេលៅ
បនាទ បប់នសាំ តាមរយៈ៖ លក្រឿងលអឡិច្បក្រូនិច្ប នងិ តាមក្រោស់្ (រមួទាំងការស្ទងម់រ ិរែឋបាេទូទាំងក្រសួ្ង ក្រូ អនរលមើេខងលរេង និង
សិ្ស្ានុសិ្ស្ស) ក្រុមពភិារារបស់្អនរលមើេខងលរេង វភិារឯរសារ ក្ពមទាំងស្លងករលមើេអងាក្បជុ្ាំ នងិការហ្វឹរហ្វឺនសិ្កាខ សាលា។ 

ម្កសួងអប់រនំនទីម្កុងហ្វីឡាផ្ែលហ្វយ៉ា នឹងអនុវរតនូវស្រមេភាពែូច្បរលៅ លែើមបបីលងកើនស្មាស្ភាពរបស់្សាលា និងអនរលមើេខងលរេង រនុងការពក្ងឹង
ការចូ្បេរមួរបស់្ក្រុមក្រួសារ លែើមបលី វ្ើឲ្យការចូ្បេរមួរបស់្អនរលមើេខងលរេងមានក្បសិ្ទធភិាព និងលែើមបគី្នាំក្ទការរមួស្ហ្ការជាថ្ែរូរនុងច្បាំលោមសា
លាខែេចូ្បេរមួ អនរលមើេខងលរេង និង ស្ហ្រមន ៍លែើមបបីលងកើនលជារជ្យ័ថ្នការសិ្រារបស់្សិ្ស្ស៖ 

 
ទាំពរ័ទី៩ ថ្ន ១៣ទាំពរ័ 
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រ. ក្រសួ្ងអបរ់ ាំ លោយមានជ្ាំនួយពកីារោិេ័យរែឋបាេលផ្សងៗ (ការោិេ័យទាំនារទ់ាំនងជាមយួ ក្រុមក្រួសារ និងស្ហ្រមន ៍ការោិេ័យ
ខផ្នរល វ្ើតាមរក្មូវការថ្នក្បារជ់្ាំនួយ និងក្បារក់្បចាំឆ្ន ាំ ការោិេ័យខផ្នរ ក្របក់្រង និង ងវកិា ការោិេ័យខផ្នរ បងាា រប់លក្ងៀនសិ្ស្សពិ
ការ ការោិេ័យខផ្នរ រមេវ ិ្ ីសិ្រា បងាា រប់លក្ងៀន នងិ វាយរថ្មៃ/ Family and Community Engagement, Grant Compliance and 

Fiscal Services, Management and Budget, Specialized Instructional Services, Curriculum, Instruction and Assessment) នងឹមាន
ស្រមេភាពែូច្បរលៅ លែើមបផី្ដេ់ជ្ាំនួយែេ់អនរលមើេខងលរេង របស់្លរេងខែេលរៀនលៅ ក្រសួ្ងអបរ់ ាំ ឬ សាលា រនុងការយេ់ែឹងពកី្បធានបទ
ែូច្បរលៅ៖ 

– ខាន ររាំរសិូ្រារបស់្រែឋ។ 
– ខាន ររាំរលូជារជ្យ័ថ្នសិ្រារបស់្សិ្ស្ស របស់្រែឋ។ 
– ការវាយរថ្មៃថ្នការសិ្រារបស់្ រែឋ និង រាំបន ់រមួទាំងការវាយរថ្មៃតាមវ ិ្ ីលផ្សងលទៀរ។ 
– រក្មូវការរបស់្ច្បាប ់Title I, Part A។ 
– វ ិ្ ីតាមោនការររីច្បលក្មើនរូនរបស់្ពួរគ្នរ។់ និង 
– វ ិ្ ីស្ហ្ការជាមយួអនរអបរ់ ាំ។ 

• ការោិេ័យខផ្នរល វ្ើតាមរក្មូវការថ្នក្បារជ់្ាំនួយ និងក្បារក់្បចាំឆ្ន ាំ អាច្បស្ហ្ការជាមយួការោិេ័យលផ្សងៗ នងិក្រុម       
មាតាបិតា លែើមបផី្ដេ់ការពនយេ់បងាា ញ និង សិ្កាខ សាលា អាំពីរក្មូវការថ្នច្បាប ់Title I នងិ សិ្ទធិក្រូវែងឹរបស់្មាតាបិតា       
លក្កាមច្បាបសិ់្ស្សទាំងអស់្ក្រូវទទួេបានលជារជ្យ័/Every Student Succeeds Act។ 

• លស្នើឲ្យនាយរសាលារមួប េ្ូ េអនរលមើេខងលរេងលៅថ្ងៃហ្វឹរហ្វនឺបរុាេិរលៅសាលា លៅលពេោខែេស្មរមយ។ 
• លស្នើឲ្យនាយរសាលា ប េ្ូ េឯរសាររបស់្អនរលមើេខងលរេងលៅរនុងថ្ងៃហ្វឹរហ្វនឺបុរាេិរលៅសាលា។ 
• ឧបរថមភ នងិ ជ្ាំរញុ ឲ្យសាលាជួ្យ ែេ់ការចូ្បេរមួរបស់្អនរលមើេខងលរេងលៅរនុង អងាក្បជុ្ាំ និង សិ្កាខ សាលា ែូច្បជា អងាក្ប

ជុ្ាំក្រុមក្បរឹាមាតាបិតារបស់្រែឋក្បចាំឆ្ន ាំ អងាក្បជុ្ាំស្ដីពកីារចូ្បេរមួរបស់្ក្រុមក្រួសារក្បចាំឆ្ន ាំ (ស្មពន័ធស្ក្មាបក់ារចូ្បេរមួ
របស់្មាតាបិតាលៅរែឋផ្ិនសីុ្េលវនញា៉ា /PA Coalition for Parent Involvement) នងិអវីៗ លផ្សងលទៀរ។ 

o រក្មូវឲ្យអនរលមើេខងលរេងោខែេច្បងចូ់្បេរមួអងាក្បជុ្ាំទាំងលនាុះ ក្រូវយរច្បាំលណុះែឹងខែេបានលរៀនទាំងលនាុះ
មរហ្វរឹហ្វឺនែេ់អនរែថ៏្ទលទៀរលៅសាលា និង/ឬ លៅក្រសួ្ង។ ការបញ្ញជ រក់្រូវមាន៖ ១) េិខរិចុ្បុះល េ្ ុះអនរ
ចូ្បេរមួ ២) រលបៀបវារៈ ៣) ឯរសារស្ក្មាបខ់ច្បរចយ។ 

o ល វ្ើោ៉ា ងោឲ្យអនរលមើេខងលរេងខែេលរបានលក្ជ្ើស្លរ ើស្ឲ្យចូ្បេរមួអងាក្បជុ្ាំថាន ររ់ែឋ ឬថាន រទូ់ទាំងក្បលទស្ ក្រូវ
ចូ្បេរមួក្បជុ្ាំរនុងអងាក្បជុ្ាំស្ដីអាំពកីារចូ្បេរមួរបស់្ក្រមុក្រួសាររបស់្ក្រសួ្ងឲ្យបានលទៀងទរ ់និងផ្ដេ់របាយ
ការណ៍ (ជាពារយស្មដ ីឬ តាមការស្រលស្រ)។ 

• ផ្ដេ់ពរ័ម៌ានែេ់អនរលមើេខងលរេង ឲ្យបានច្បាស់្លាស់្ និងជាភាសាក្ស្ួេយេ់។ 
• តាមការខែេអាច្បល វ្ើលៅបាន ផ្ដេ់សិ្កាខ សាលាជាភាសារាំលណើ រែេ់ក្រុមក្រួសារខែេភាសាអងល់រៃស្មនិខមនជាភាសា

រាំលណើ រ។ 
• ខច្បរឲ្យអនរលមើេខងលរេងនូវឯរសារខែេបានមរព ីការោិេ័យខផ្នរ រមេវ ិ្ ីសិ្រា និងបងាា រប់លក្ងៀន នងិពកីារោិេ័យ      

លផ្សងៗលទៀរ ទុរជាឯរសារលោងខែេមានក្បលោជ្នស៍្ក្មាបល់ៅផ្ទុះ រមួទាំង តាមការខែេអាច្បល វ្ើលៅបាន ជាឯរសារ
បរខក្ប។ 

 
ទាំពរ័ទី១០ ថ្ន ១៣ទាំពរ័ 
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ខ. ក្រសួ្ងអបរ់ ាំ លោយមានជ្ាំនួយពសីាលារបស់្ក្រសួ្ង នងឹផ្ដេ់ឯរសារ និងការហ្វឹរហ្វឺន លែើមបជួី្យ អនរលមើេខងលរេងឲ្យស្ហ្ការជាមយួរូន
របស់្ពួរគ្នរ ់លែើមបបីលងកើនលជារជ្យ័ថ្នការសិ្រារបស់្រូន ែូច្បជា សិ្កាខ សាលាអាំព ីអរសរសិ្េប ៍និង បលច្បេរវទិា តាមការខែេអាច្បល វ្ើ 
លៅបាន ជ្ាំរញុការចូ្បេរមួរបស់្ក្រមុក្រួសារ លោយ៖ 

• លបើរសិ្កាខ សាលាស្ក្មាបអ់នរលមើេខងលរេងទូទាំងក្រងុ លែើមបផី្ដេ់ការអបរ់ ាំលផ្សងៗ ខែេផ្ដេ់ឲ្យលោយ បុរកេិររបស់្ក្រ
សួ្ងអបរ់ ាំ និង អនរផ្ដេ់លស្វាលផ្សងៗលទៀរ រមួទាំងវ ិ្ ីជួ្យ លរេងលៅសាលា និងច្បាំលណុះែងឹខផ្នររុាំពយូទរ័។ 

• ផ្ដេ់ការហ្វឹរហ្វនឺអាំពចី្បាំលណុះែឹងខផ្នររុាំពយូទរ័ និងការហ្វឹរហ្វឺនលផ្សងៗលទៀរ ស្ក្មាបអ់នរលមើេខងលរេង រមួទាំងវ ិ្ ីលក្បើ ទាំពរ័វុ ិ
បថ្ស្ស្ក្មាបម់ាតាបិតា នងិក្រមុក្រួសារ ជាវ ិ្ ីតាមោនលជារជ្យ័របស់្រូនពួរគ្នរ។់ 

• គ្នាំក្ទសាលារនុងការលរៀបច្បាំ និងអនុវរតន ៍ស្រមេភាពលៅតាមសាលា ែូច្បជា យបល់រៀនអរសរសិ្េប ៍និងរណិរវទិាស្ក្មាប់
ក្រុមក្រួសារ នងិសិ្កាខ សាលាលផ្សងៗលទៀរ លែើមបជួី្យ អនរលមើេខងលរេងឲ្យយេ់ពវី ិ្ ីជួ្យ រូនឲ្យទទួេបានលជារជ្យ័រនុង
ការសិ្រា លោយមានជ្ាំនួយពកីារោិេ័យរបស់្ក្រសួ្ង តាមេរខណៈស្មរមយ។ 

• ផ្ដេ់បរុាេិរពកី្រសួ្ងលែើមបផី្ដេ់ ការហ្វឹរហ្វឺន និងការពនយេ់បងាា ញ ែេ់អនរលមើេខងលរេង និងអងាការលៅរនុងស្ហ្រមន។៍ 
• ផ្ដេ់សិ្កាខ សាលាខាងលេើលនុះលៅតាមទរីខនៃងលៅរនុងស្ហ្រមន ៍លក្ៅពសីាលា ែូច្បជាបោា េ័យ អងាការលៅរនុងស្ហ្

រមន ៍និងអងាការខផ្នរសាស្នា ខែេក្រុមក្រួសារមានទាំនុរទុរច្បិរត។ 
• ផ្ដេ់សិ្កាខ សាលា និងឯរសារខាងលេើលនុះ ជាភាសាលក្ៅពភីាសាអងល់រៃស្ លៅតាមេរខណៈស្មក្ស្ប។ 

រ. ការោិេ័យទាំនារទ់ាំនងជាមយួ ក្រមុក្រួសារ និងស្ហ្រមន ៍លោយមានជ្ាំនួយពអីនរលមើេខងលរេង អាច្បផ្ដេ់ការហ្វឹរហ្វឺនខផ្នរការងារលៅ
សាលា លែើមបអីបរ់ ាំ ក្រូ បុរាេិរផ្ដេ់ការបលក្មើែេ់សិ្ស្ស នាយរសាលា និង បរុាេិរែថ្ទលទៀរ នូវវ ិ្ ទីរទ់ង នងិ ការស្ហ្ការ ជាមយួ
អនរលមើេខងលរេង រនុងនាមជាថ្ែរូខែេមានសិ្ទធិអាំោច្បលស្េើគ្នន  រនុងការឲ្យរថ្មៃ និងការខច្បររ ាំខេររបស់្អនរលមើេខងលរេង វ ិ្ ីអនុវរត និង
លរៀបច្បាំ រមេវ ិ្ ី និងផ្ាច្បាំណងទាំនារទ់ាំនងរវាងអនរលមើេខងលរេង និងសាលា លោយ៖ 

• លោយមានជ្ាំនួយពអីនរលមើេខងលរេងខែេជាអនរលរៀបច្បាំផ្ដេ់ការហ្វឹរហ្វឺនខផ្នរការងារែេ់នាយរសាលា និង រែឋបាេ
លផ្សងលទៀរ អាំពវី ិ្ ីបលងកើរថ្ែរូជាមយួអនរលមើេខងលរេង។ 

• លរៀបច្បាំអងាក្បជុ្ាំឲ្យបានលទៀងទររ់វាង ការោិេ័យទាំនារទ់ាំនងជាមយួ ក្រុមក្រួសារ នងិស្ហ្រមន ៍អនររាំោងក្រុម         
ក្បឹរាសាលា ឬអនរលមើេខងលរេងលផ្សងលទៀរ ឲ្យចូ្បេរមួរនុងការពនិិរយ ច្បាប ់Title I ស្ដីអាំពកីារចូ្បេរមួរបស់្មាតាបិតា និង
ក្រុមក្រួសារ នងិរចិ្បេក្ពមលក្ពៀងរវាងមាតាបិតា និងសាលា (តាមលស្ច្បរដីក្រូវការ)។ 

ឃ. ក្រសួ្ងអបរ់ ាំនឹង តាមការខែេអាច្បល វ្ើលៅបាន និងតាមេរខណៈស្មរមយ លរៀបច្បាំ នងិប េ្ូ េរមេវ ិ្ ី និងស្រមេភាព ថ្នការចូ្បេរមួរបស់្
ក្រុមក្រួសារ ជាមយួរមេវ ិ្ ី Head Start រមេវ ិ្ ីអនាររេៃសឺាវ ង រមេវ ិ្ ី ELECT និង រមេវ ិ្ ីលផ្សងៗលទៀរ នងិល វ្ើស្រមេភាពលផ្សងៗលទៀរ 
ែូច្បជាមណឌ េផ្ដេ់ជ្ាំនួយែេ់មាតាបិតា ខែេជ្ាំរញុ និងគ្នាំក្ទ អនរលមើេខងលរេងឲ្យចូ្បេរមួលពញទាំហ្ឹងរនុងការអបរ់ ាំរូនរបស់្ពួរគ្នរ ់
លោយ៖   

• បលងកើនការស្ហ្ការរវាងបរុាេិរថ្នរមេវ ិ្ ី ថាន រម់ុនមលរតយយ និងរមេវ ិ្ ី ELECT ខែេទទួេខុស្ក្រូវច្បាំលពាុះ ការចូ្បេរមួ
របស់្ក្រុមក្រួសារ និង ការោិេ័យទាំនារទ់ាំនងជាមយួ ក្រុមក្រួសារ នងិស្ហ្រមន។៍ 

• លក្ជ្ើស្លរ ើស្អនរលមើេខងលរេងថ្នសិ្ស្សថាន រម់នុមលរតយយឲ្យចូ្បេរមួរនុង អងាក្បជុ្ាំ រមេវ ិ្ ី នងិស្រមេភាព លៅក្រសួ្ងអបរ់ ាំ។ 
 
 
 
 

ទាំពរ័ទី១១ ថ្ន ១៣ទាំពរ័ 
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ង. ក្រសួ្ងអបរ់ ាំនឹងមានវធិានការែូច្បរលៅ លែើមបលី វ្ើោ៉ា ងោឲ្យពរ័ម៌ានខែេទរទ់ងនងឹសាលា និងរមេវ ិ្ អីនរលមើេខងលរេង អងាក្បជុ្ាំ នងិ
ស្រមេភាពលផ្សងៗលទៀរ លផ្ញើលៅអនរលមើេខងលរេងខែេមានរូនចូ្បេរមួ តាមទក្មងខ់ែេអាច្បយេ់ និងែូច្បគ្នន  រមួទាំង ទក្មងល់ផ្សងលទៀរ 
លៅតាមការលស្នើសុ្ាំ និង តាមការខែេអាច្បល វ្ើលៅបាន ជាភាសាខែេអនរលមើេខងលរេងអាច្បយេ់៖ 

• តាមការខែេអាច្បល វ្ើលៅបាន ផ្ដេ់ការទរទ់ងតាមរយៈភាសាច្បាស់្លាស់្ និងក្ស្ួេយេ់។ 
• ផ្សពវផ្ាយការទរទ់ងរបស់្អនរលមើេខងលរេងលៅរនុង ទាំពរ័វុបិថ្ស្ និង លហ្វស្ប ុរ របស់្ក្រសួ្ងអបរ់ ាំ។ 
• ល វ្ើោ៉ា ងោឲ្យការទរទ់ងរបស់្ក្រសួ្ងមានទាំងលេខទូរស័្ពទ ខែេអនរលមើេខងលរេងអាច្បទូរស័្ពទមរសារសួ្របញ្ញជ រ។់ 
• ខច្បរជូ្នពរ័ម៌ានស្ាំខាន់ៗ ជាមយួ មណឌ េល ៃ្ើយទូរស័្ពទ និងមណឌ េផ្ដេ់ពរ័ម៌ាន របស់្ក្រសួ្ងអបរ់ ាំថ្នទីក្រុងហ្វីឡាខែេ

ហ្វយ៉ា លេខ ២១៥-៤០០-៤០០០ អនរចរខ់ច្បងខផ្នរទាំនារទ់ាំនងជាមយួក្រុមក្រួសារ នងិស្ហ្រមន ៍អនរទរទ់ងខផ្នរទាំ
នារទ់ាំនងលៅរនុងស្ហ្រមន ៍នងិ អនរជ្ាំនួយការខាងផ្ដេ់ឱវាទខែេលច្បុះពរីភាសា លែើមបឲី្យពួរលរអាច្បខច្បរចយពរ័ម៌ាន
ជាមយួក្រមុក្រសួារ និងផ្ដេ់ការបញ្ញជ រអ់ាំពសីារៈស្ាំខានថ់្នការទរទ់ងរបស់្ក្រសួ្ង។ 

• លរៀបច្បាំអងាក្បជុ្ាំ នងិសិ្កាខ សាលា ស្ក្មាប ់អនរលមើេខងលរេង នងិស្ហ្រមន ៍លែើមបបីរក្សាយពកី្បធានបទខែេស្ាំខានប់ាំផុ្
រ។ 

• លស្នើសុ្ាំថ្ែរូលៅរនុងស្ហ្រមន ៍រមួទាំងបោា េ័យ មណឌ េលេងរាំសានដ អងាការលៅរនុងស្ហ្រមន ៍នងិអងាការខផ្នរសាស្
នា ឲ្យជួ្យ ខច្បរចយពរ័ម៌ាន។ 

• ផ្ដេ់ការបលក្មើខផ្នរបរខក្បភាសាែេ់ក្រុមក្រួសារខែេភាសាទីមយួមនិខមនជាភាសាអងល់រៃស្ តាមរយៈថ្នការបរខក្ប
លោយផ្លទ េ់ ឬ តាមទូរស័្ពទ លៅតាមសាថ នភាពស្មរមយ។ 

 
ដនែរទី៤ ស្មាស្ភារននច្បាបច់្បូលរមួរបស្ ់មាតាបតិា និង ក្រមុក្រួសារ ទូទ ាំងក្រស្ងួ

ទនេងទទៀត 
 

• ឲ្យអនរលមើេខងលរេងចូ្បេរមួរនុងការលរៀបច្បាំការហ្វឹរហ្វនឺ ក្រូ នាយរសាលា និង អនរអបរ់ ាំលផ្សងលទៀរ លែើមបខីរេមអក្បសិ្ទធិភាពថ្ន ការហ្វឹរហ្វឺ
នទាំងលនាុះ។ 

• លច្បញថ្ងៃច្បាំោយខែេទរទ់ងនងឹស្រមេភាពចូ្បេរមួរបស់្ក្រមុក្រសួារ លៅតាមេរខណៈស្មរមយ និងចាំបាច្ប ់រមួទាំងថ្ងៃោនជ្ាំនុិះ នងិ
ថ្ងៃលមើេខងលរេង លៅតាមងវកិាខែេមាន លែើមបឲី្យអនរលមើេខងលរេងអាច្បចូ្បេរមួរនុងអងាក្បជុ្ាំ នងិការហ្វរឹហ្វឺន ខែេទរទ់ងនឹងសាលា។ 

• ហ្វឹរហ្វឺនអនរលមើេខងលរេង លែើមបបីលងកើនការចូ្បេរមួរបស់្អនរលមើេខងលរេងែថ៏្ទលទៀរ។ 
• លរៀបច្បាំអងាក្បជុ្ាំលៅសាលា តាមលមា៉ា ងខុស្ៗគ្នន  ឬជួ្បក្បជុ្ាំលៅផ្ទុះរវាងក្រូ ឬអនរអបរ់ ាំលផ្សងលទៀរ ខែេល វ្ើការផ្លទ េ់ជាមយួលរេងខែេចូ្បេរមួ 

ជាមយួអនរលមើេខងលរេងខែេមនិអាច្បមរចូ្បេរមួរនុងអងាក្បជុ្ាំទាំងលនាុះលៅសាលាបាន លែើមបបីលងកើនការចូ្បេរមួរបស់្ក្រមុក្រួសារ និង ការ
អបរ់ ាំរបស់្រូនពួរគ្នរ។់ 

• ក្សាវក្ជាវ អនុមរ័ និង អនុវរត រាំរថូ្នវ ិ្ ីសាស្រស្តថ្នការបលងកើរទាំនារទ់ាំនងរវាងរូននឹងមាតាបិតា លែើមបបីលងកើនការចូ្បេរមួរបស់្ក្រុមក្រួសារ។ 
• បលងកើរឲ្យមានអនររាំោង និងរមួប េ្ូ េ ក្រុមក្បរឹាទូទាំងក្រសួ្ង លែើមបផី្ដេ់លោបេ់ក្របល់រឿងរា៉ា វទាំងអស់្ ខែេទរទ់ងនឹងការចូ្បេរមួ

របស់្ក្រុមក្រួសាររនុងរមេវ ិ្ ី Title I, Part A។ 
• បលងកើររួនាទីខែេស្មរមយស្ក្មាប ់អងាការលៅរនុងស្ហ្រមន ៍នងិពាណិជ្ជរមេ រមួទាំង អងាការខផ្នរសាស្នា ស្ក្មាបស់្រមេភាពចូ្បេរមួ 

របស់្ក្រុមក្រួសារ និង 
• ផ្ដេ់ការគ្នាំក្ទខែេស្មលហ្រុផ្េលផ្សងលទៀរ ស្ក្មាបស់្រមេភាពចូ្បេរមួរបស់្ក្រុមក្រសួារ លក្កាមមាក្តាលេខ ១១១៦ ខែេអនរលមើេខង

លរេងអាច្បលស្នើសុ្ាំ។ 
ទាំពរ័ទី១២ ថ្ន ១៣ទាំពរ័ 
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ដនែរទី៥ ការអនុមតិ 
 
ច្បាបស់្ដីអាំពកីារចូ្បេរមួរបស់្ មាតាបិតា នងិ ក្រុមក្រសួារ ទូទាំងក្រសួ្ងលនុះ បានស្ហ្ការបលងកើរ និងបានយេ់ក្ពមពអីនរលមើេខងលរេង របស់្លរេង
ខែេចូ្បេរមួរនុងរមេវ ិ្ ី Title I, Part A លោយមានស្ាំអាងលោយ រលបៀបវារៈ េិខរិចុ្បុះល េ្ ុះ និង លោបេ់ខែេបានផ្ដេ់ឲ្យតាមអុនិ្រ័ណិរ និង 
រនុងលពេក្បជុ្ាំ។ 

ច្បាបល់នុះបានអនុមរ័លោយ ម្កសួងអប់រនំនទីម្កុងហ្វីឡាផ្ែលហ្វយ៉ា លៅថ្ងៃទី១៧ ខខសី្ហា ឆ្ន ាំ២០១៧ លហ្ើយនឹងមានក្បសិ្ទធិភាពរហូ្រែេ់លពេ
មានការខរស្ក្មេួបខនថមលទៀរ។ ក្រសួ្ងអបរ់ ាំនឹងខច្បរចយពរ័ម៌ានអាំពចី្បាបល់នុះែេ់អនរលមើេខងលរេងទាំងអស់្ លៅថ្ងៃ ឬ មុនថ្ងៃ ទ៣ី០ ខខរញ្ញា  ឆ្ន ាំ
២០១៧។ 
 
ច្បាបល់នុះជ្ាំនួស្ច្បាបល់េខ ៩១៨,១។  
 
ចាបជ់ោង៖ 
ESSA: 20 U.S.C. §§ 6316(b)(7), (8) 

C.F.R. 34 C.F.R. § 200.36 

State School Code: 24 P.S. § 1-101 et seq., including 24 P.S. §§ 6-693, 6-696 

 
 
 
 
 
 
 

ទាំពរ័ទី១៣ ថ្ន ១៣ទាំពរ័ 


